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7.12.2016 A8-0366/3 

Grozījums Nr.  3 

Pál Csáky 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā 483 lūgumraksti 2015. gadā tika 

atzīti par nepieņemamiem un joprojām 

pastāv plašas neskaidrības par ES darbības 

jomu — tās apliecina saņemto 

nepieņemamo lūgumrakstu lielais skaits 

(33,8 %); tā kā, lai šo situāciju labotu, būtu 

jāveicina un jāuzlabo saziņa ar 

iedzīvotājiem, sniedzot viņiem 

skaidrojumu par dažādām kompetences 

jomām — Eiropas Savienības, valstu un 

vietējā līmenī; 

D. tā kā 483 lūgumraksti 2015. gadā tika 

atzīti par nepieņemamiem un joprojām 

pastāv plašas neskaidrības par ES darbības 

jomu — tās apliecina saņemto 

nepieņemamo lūgumrakstu lielais skaits 

(33,8 %); tā kā pieņemami un pienācīgi 

pamatoti lūgumraksti, pirmkārt, ir 

Lūgumrakstu komitejas interesēs, lai 

nodrošinātu, ka tā netiek noslogota, 

nepieņemami ilgi izskatot nepieņemamus 

vai nepamatotus lūgumrakstus; tā kā, lai 

šo situāciju labotu, būtu jāveicina un 

jāuzlabo saziņa ar iedzīvotājiem, sniedzot 

viņiem skaidrojumu par dažādām 

kompetences jomām — Eiropas 

Savienības, valstu un vietējā līmenī; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Grozījums Nr.  4 

Pál Csáky 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

S apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

S. tā kā ir pieņemta īpaša pieeja, izskatot 

lūgumrakstus, kas attiecas uz bērnu 

labklājību, un ir izveidota īpaša darba 

grupa attiecībā uz šo jautājumu, un tā kā 

2015. gada 17. septembrī tika izveidota 

grupa un par tās priekšsēdētāju ievēlēta 

Eleonora Evi; 

S. tā kā ir pieņemta īpaša pieeja, izskatot 

lūgumrakstus, kas attiecas uz bērnu 

labklājību, un ir izveidota īpaša darba 

grupa attiecībā uz šo jautājumu, un tā kā 

2015. gada 17. septembrī tika izveidota 

grupa; uzsver, ka ikvienai darba grupai 

vajadzētu būt skaidri noteiktām 

pilnvarām, lai gūtu taustāmus rezultātus 

un izvairītos no nepamatotas kavēšanās 

lūgumrakstu izskatīšanā; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Grozījums Nr.  5 

Pál Csáky 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver to, ka Lūgumrakstu komitejai ir 

sniegta iespēja un uzticēts svarīgs 

uzdevums iesaistīties uzticību raisošā un 

rezultatīvā dialogā ar pilsoņiem, kā arī radīt 

iespēju padarīt ES iestādes tuvākas 

pilsoņiem; norāda, ka tam vajadzētu palīdz 

sekmēt līdzdalības demokrātiju; uzskata, 

ka, lai sasniegtu šo mērķi, ir būtiski 

pienācīgi reaģēt uz lūgumrakstiem gan 

attiecībā uz termiņu, gan atbildes kvalitāti; 

3. uzsver to, ka Lūgumrakstu komitejai ir 

sniegta iespēja un uzticēts svarīgs 

uzdevums iesaistīties uzticību raisošā un 

rezultatīvā dialogā ar pilsoņiem, kā arī radīt 

iespēju padarīt ES iestādes tuvākas 

pilsoņiem; norāda, ka tam vajadzētu palīdz 

sekmēt līdzdalības demokrātiju; uzskata, 

ka, lai sasniegtu šo mērķi, ir būtiski 

pienācīgi reaģēt uz lūgumrakstiem gan 

attiecībā uz termiņu, gan atbildes kvalitāti, 

ņemot vērā pārskatīto administratīvo 

lūgumrakstu procedūru, saskaņā ar kuru 

pieņemamie lūgumraksti ir jāizskata un  

jāinformē lūgumraksta iesniedzējs deviņu 

mēnešu laikā no saņemšanas brīža; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Grozījums Nr.  6 

Pál Csáky 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atgādina, ka ir jāievēro lūgumrakstu 

iesniedzēju valstspiederību vienlīdzīga un 

proporcionāla pārstāvība komitejas 

publiskajās debatēs; lai nostiprinātu 

komitejas Eiropas dimensiju, būtu jāsekmē 

visu dalībvalstu pienācīga un taisnīga 

pārstāvība komitejas publiskajās debatēs; 

4. atgādina, ka ir jāievēro lūgumrakstu 

iesniedzēju valstspiederību vienlīdzīga un 

proporcionāla pārstāvība komitejas 

publiskajās debatēs; lai nostiprinātu 

komitejas Eiropas dimensiju, būtu jāsekmē 

visu dalībvalstu pienācīga un taisnīga 

pārstāvība komitejas publiskajās debatēs; 

uzsver, ka Lūgumrakstu komitejai ir 

jāattiecas pret visiem pieņemamajiem 

lūgumrakstiem vienlīdz nopietni un 

objektīvi; uzsver, ka lūgumrakstus, kas ir 

saistīti ar vēlēšanu kampaņu dalībvalstī, 

nedrīkstētu izskatīt saskaņā ar 

steidzamības procedūru un ka tos 

nevajadzētu iekļaut komitejas darba 

kārtībā; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Grozījums Nr.  7 

Pál Csáky 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Lūgumrakstu komitejas darbība 2015. gadā 

2016/2146(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2015. gadā ir 

samazinājies lūgumrakstu izskatīšanai 

veltītais laiks, tomēr norāda, ka 

Lūgumrakstu komitejai ir nekavējoties 

vajadzīgi lielāki tehniskie resursi un 

personāls, lai garantētu to, ka tiek veikta 

rūpīga pārbaude un samazinās 

lūgumrakstu izskatīšanas laiks, vienlaikus 

nodrošinot to izskatīšanas kvalitāti; 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2015. gadā ir 

samazinājies lūgumrakstu izskatīšanai 

veltītais laiks, tomēr norāda, ka 

Lūgumrakstu komitejai ir nekavējoties 

vajadzīgi lielāki tehniskie resursi; prasa 

digitalizēt lūgumrakstu izskatīšanu, jo 

īpaši ieviešot jaunas informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, lai 

nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu 

apstrādi un optimālu pieejamo 

cilvēkresursu izmantošanu, vienlaikus 

saglabājot iedzīvotāju tiesības iesniegt 

lūgumrakstus ar tradicionālā pasta 

starpniecību; 

Or. en 


